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General de Consum, per presumpta infracció a la normativa de consum, en virtut
del que disposa l’article 2n del Decret 100/1993, de 2 de setembre, de la C.A.I.B..
A l’acord esmentat ha estat nomenat instructor del procediment el qui signa.

L’expedient es troba a la seva disposició a la Direcció General de Consum,
carrer Sant Gaietà, núm. 3 de Palma de Mallorca. Se’ls informa que disposen d’un
termini de quinze dies hàbils per al·legar el que considerin adient en la seva
defensa.

Exp. Nº Expedientat localitat Instructor
59/01 Àrea Serveis Mallorca SL Palma Miquel Serra
31/01 Picsa Sa Pobla Miquel Serra
02/01 Cien Mil Viviendas S.L Palma Catalina Bibiloni

Palma,  a 20 de Juny de 2001

El Director General de Consumo Accidental
Fdo: Gabriel Payeras Muntaner

— o —-

Núm. 13503
Notificacions de propostes de resolució d’expedients

sancionadors per infraccions a les normes de consum.

Per fet que se n’ignora el domicili o que no s’han localitzat el destinataris
es notifica a través d’aquest edicte a les persones relacionades a continuació, en
virtut del que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, que
els ha estat formulada la proposta de resolució de l’expedient instruït, per
presumpta infracció de les normes de consum i defensa del consumidor, l’expedient
esmentats a la seva disposició a la Unitat de Sancions de la Direcció General de
Consum (carrer de Sant Gaietà, núm.  3, i es comunica que tenen un termini de
quinze dies hàbils per a formular al·legacions a la proposta.

Exp. Núm Expedientat Població
198/00 Answer  Centre Informàtic Balear S.L.V Palma

Palma, 20 de Juny de 2001

L’ INSTRUCTORA
Fdo.: Joana Maria Rotger Daviu

— o —-

Núm. 13504
Notificacions de resolucions d’expedients sancionadors instruïts
per infraccions administratives en matèria de consum.

Atès que no ha estat possible la notificació de les resolucions dels
expedients que a continuació es relacionen instruïts a la Conselleria de Sanitat i
Consum per infraccions a la normativa de consum, per desconeixement del
domicili actual dels sancionats o per no haver pogut localitzar els destinataris, es
transcriu a continuació la relació de sancionadors i de les sancions imposades, a
efectes de notificació, d’acord amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992
de 26 de novembre; i es fa saber que contra aquestes es podrà interposar recurs
d’alçada, en el termini d’un mes, davant el  Conseller de Sanitat i Consum.

INSTRUCCIONS PER AL PAGAMENT DE L’IMPORT DE LA MULTA
1r. Si desitgen realitzar el pagament de l’import de les sancions, tenen a la

seva disposició el document unificat d’ingrés, juntament amb la resolució de
l’expedient, a la Unitat de Procediment Administratiu Sancionador de la Direcció
General de Consum.

2n. Per  fer efectiu el pagament en el període voluntari, el Reglament
general de recaptació estableix els terminis següents:

a) Les notificacions entre el dies 1 i 15 de cada mes, del dia de la notificació,
fins el dia 5 del mes següent o l’hàbil immediat posterior.

b) Les notificacions rebudes entre el dies 16 i últim de cada mes, des de la
data de la notificació, fins al 20 del mes següent o l’hàbil immediat posterior.

3r. L’ingrés de l’import de la multa haurà de ser efectuat a nom de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Conselleria de Sanitat i Consum i
adjuntar-hi el document d’ingrés que figura a l’expedient, a qualsevol de les
entitats bancàries relacionades a continuació:

- Caixa de Ahorros y Monte de Piedad, «Sa Nostra».
- Caixa de Pensions «La Caixa».
- Banca March.
- Banco de Crédito Balear.

- Banco Bilbao-Vizcaya.

4t. Una vegada efectuat l’ingrés s’ haurà de comunicar a aquesta Conselleria
amb una  fotocòpia del document d’ingrés diligència pel banc, a la Direcció
General de Consum,  carrer Sant Gaietà, núm. 3, Palma de Mallorca.

Exp. Nº Expedientat Població Data  Res. Sanció:
184/00 Miguel A. Bibiloni Blanco Palma 24-04-01 75.000
118/00 Globe Import S.A Barcelona 23-04-01 300.000

Palma, 20 de Juny 2001

El Director General de Consum Accidental
Fdo: Gabriel Payeras Muntaner

— o —-

Sección I - Comunidad Autónoma Illes Balears
1.- Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Núm. 13586

Corrección de errores de la Ley 10/2001 de 13 de junio de crédito
extraordinario para subvenciones electorales.

Advertido error en la publicación de la Ley 10/2001 de 13 de junio (BOIB
núm. 74 de 21 de junio de 2001) y, en concreto, en el artículo 1.

De acuerdo con el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, modificada per la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la
finalidad de enmedarlo, se hacen las correcciones siguientes:

En el artículo 1 in fine donde dice:

… se crea y dota la partida presupuestaria 11201/G/463D01/00000

Ha de decir:

… se crea y dota la partida presupuestaria 11201/G/463D01/48001/00000

Palma, 25 de junio de 2001

El secretario general técnico
Fernando Pozuelo Mayordomo

— o —-

3.- Otras disposiciones
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

Núm. 13507
Orden de regulación del procedimiento para el pago de obligacio-
nes de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears

La regulación legal de la tramitación de los pagos de la comunidad
autónoma de las Illes Balears está constituida, principalmente, por los artículos
9 f), 57 a 60 y 73.2 de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad
autónoma de las Illes Balears. El desarrollo reglamentario de dichos preceptos
legales se halla en los artículos 70, 71 y 72 del Decreto 77/2001, de 1 de junio,
de desarrollo de determinados aspectos de la Ley de Finanzas y de las leyes de
presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

La Ley 1/1986, de 5 de febrero, y el Decreto 77/2001, de 1 de junio, que
la desarrolla, establecen las normas generales sobre los pagos de la comunidad
autónoma, cuya ordenación corresponde, bajo la superior autoridad del Conse-
jero de Hacienda y Presupuestos, al Director General del Tesoro y Política
Financiera.

La concreción de los trámites concretos que deben seguirse en los pagos de
las obligaciones de la comunidad autónoma se contenía hasta ahora en la Orden
de Consejero de Economía y Hacienda de 14 de junio de 1985, por la que se
regulan la administración, control y justificación de los pagos denominados en
firme, fondos a justificar y fondos de maniobra, así como el procedimiento de


